INTEGRITETSPOLICY FÖR APPARAT
IIS eftersträvar en hög nivå på skyddet av våra användares personinformation genom
att vi kommunicerar denna integritetspolicy till alla medarbetare som arbetar med
undersökningen och Apparat, och vi har en stark säkerhetskultur inom hela
verksamheten genom vårt systematiska säkerhetsarbete. Vi månar om våra
användares personliga integritet. Läs igenom följande för att se hur Apparat hanterar
insamlade data.

Vad omfattar policyn?
"Apparat" är en ny applikation som används av Stiftelsen för Internetinfrastruktur för att
genomföra undersökningar kring vårt allt mer intensiva smartphonebeteende. Med hjälp
av Apparat kan vi få svar på en mängd olika frågor beroende på vilka parametrar som
anses intressanta i varje enskild undersökning.
Policyn handlar om hur Apparat hanterar den information som samlas in från anslutna
användare.
Policyn omfattar inte andra appar relaterade till Apparat.

Vad gör Apparat med informationen?
Apparat registrerar tidpunkter för när anslutna användare gör olika saker på sina smarta
mobiler, främst hur de använder andra applikationer. Apparat registrerar när en
användare använder olika appar, inklusive sms, mms, telefonsamtal, när skärmen är
aktiv och strömning av musik (strömmat ljud). Apparat registrerar även telefonmodell
och uppkopplingstyp.

Vilken data registreras?


Tidpunkt för aktiv applikation (dvs vilken app som används), uppkoppling
(EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA, HSPA, LTE, UMTS eller WIFI), mms
inkommande/utgående, musik (strömmat ljud), telefonsamtal
inkommande/utgående, sms inkommande/utgående, skärm på/av.



Tidpunkt då händelsen startade och slutade (datum, klockslag)



Om appen Moves används ihop med Apparat registreras även koordinater
(longitud/latitud) och rörelseaktivitet (gång, löpning, stillastående, cyklande eller
transport)

Apparat samlar inte in vilka webbsidor som undersökningsdeltagarna besöker eller vad
de skriver och gör i sina appar.
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Vad är syftet med insamlingen?
Syftet med insamlingen är att samla statistik om mobil- och app-användningen i
Sverige. Att delta i undersökningen är frivilligt. Appen får uppgifter om telefonmodell
men inte information om vilken specifik telefon eller specifikt telefonnummer som appen
körs på. IP-adress går att se, men Apparat lagrar inte den informationen. IP-adresser
kommer alltså inte att användas i kombination med någon annan personinformation om
enskilda användare.

Hur skyddas informationen?
Informationen som lagras på servrar hos en välrenommerad hostingleverantör skickas
krypterad över SSL. Vi krypterar även de e-postadresser som anges i registreringen.
Detta görs när de lagras på servern. Krypteringen är till för att minska risken för
spridning av e-postadresser om det skulle ske ett intrång.
E-postadresserna går att dekryptera, vilket vi behöver göra om en användare har tappat
bort sitt lösenord och vill skapa ett nytt, och för att kunna skicka mejl med den biobiljett
som utgör belöningen efter avklarad studie.

Informationsdelning med tredje part
IIS lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring.

Hur gallras information?
Den information som samlas in är anonymt och vi har idag inga planer på att radera
den löpande. Om man avbryter sitt deltagande innan studien är avslutad kommer den
insamlade informationen att fortsätta ingå i undersökningsunderlaget.
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